ФИРМА „ПИРИН СПРИНГ” АД

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ

Фокусирането върху качеството в целия аспект от дейности на дружеството е наш стратегически
избор и основна цел, изразяваща се в производството и реализацията на висококачествени
продукти, отговарящи на високите очаквания да нашите клиенти и крайни потребители.
Поддържането на виското качество налага отговорно поведение както отстрана на Компанията, така
и от всеки един служител и зависи от начина, по който всеки изпълнява своите задължения и
взаимодейства с различните заинтересовани страни. Безопасността на продукта от своя страна е
отговорност на всички, имащи пряк достъп или въздействие върху суровините, материалите,
опаковките, съхранението и транспорта на продуктите.
Политиката по качеството на фирма „Пирин Спринг” АД е подчинена на изискванията на
международен стандарт IFS Food 6 за системи за управление на качеството и безопасността на
храните и НАССР система за управление безопасността на хранителните продукти.
Наша ежедневна отговорност и ангажираност са бутилиранетo на натурална минерална вода,
осигурявайки на клиентите си надежден и висококачествен продукт,
Настоящата политика изхожда от основната мисия на „Пирин Спринг” АД, а именно:
автентична,, природно чиста натурална
Да произведем и предложим на нашите потребители автентична
минерална вода, с отлично
отлично качество, съхранявайки при бутилирането й нейните уникални свойства
и вкус.
За постигането на тази цел ръководството изразява своята ангажираност към:
•

•
•

•
•
•

Разработване, внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на система за анализ
на опасностите, наблюдение и контрол на всеки етап от процеса, гарантираща
безопасността на използваните суровини, материали, технологични процеси и краен
продукт;
Провеждане на периодични прегледи на системата за управление на качеството и
безопасността на продуктите и непрекъснатото й усъвършенстване;
Производство, съхранение и дистрибуция на продуктите, чрез прилагането на най-добри
производствени, хигиенни и складови практики. Организация дейността на Компанията по
начин, който да гарантира безопасност и осигурява качество на продуктите, отговарящо
както на очакванията на потребителите, така и на изискванията на Европейското и
българско законодателство;
Защита на здравето и интересите на потребителите чрез стриктното спазване на законовите
и нормативни изисквания, вкл. европейските регламенти.
Изграждане на взаимно доверие с клиента на база, постоянство, последователност и
предсказуемост на качеството, както и коректна и откровена комуникация с него.
Осъществяване на обратна връзка с клиентите относно степента на удовлетвореност заинтересованост към мнения и препоръки;
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•

•
•

•
•

•
•
•

Изграждане на взаимноизгодни отношения с нашите доставчици, на база взаимно доверие и
отговорност. Завишаване взискателността към тях, уверявайки се , че доставчиците на
суровини и материали споделят същата отговорност към качеството и безопасността на
продуктите.
Активно участие на целия ръководен екип, в създаването на благоприятна трудова
атмосфера, в която персоналът активно може да допринесе за постигане на целите;
Осъзнат отговорен подход при разработване на нови подробни и пълни инструкции, за
организация на трудовия процес, създаване на условия за повишаване професионалната
компетентност, както и насърчаване участието на персонала в добри и утвърдени практики с
цел осигуряване на стриктна хигиена и безопасността на продукта в процеса на неговото
производство.
Непрекъснато подобрение на условията на труд чрез намаляване до минимум рисковете за
персонала.
Стремеж към непрестанно намаляване на замърсяването на околната среда, изразяващ се в
екологосъобразно извършване на дейностите, намаление и ефикасно управление на
генерираните от дейността отпадъци. Разумно използване на природните ресурси,
насърчаване на поведение от страна на служителите към опазване на околната среда;
Осигуряване на всички необходими ресурси за нормалното функциониране на процесите по
повишаване качеството и безопасността на продуктите;
Проверка адекватността на политиката и целите по качеството и безопасността на
хранителните продукти;
При провеждането на прегледа от ръководството, да се определят конкретни и измерими
цели за повишаване на качеството и удовлетвореността на клиентите, опазване на околната
среда, повишаване съзнанието и мотивацията на персонала.

Ръководството, заедно със своите служители, гарантира надеждното бутилиране на природно чиста,
необработена и отговаряща на всички хигиенни и санитарни изисквания натурална минерална
вода, стриктно съблюдавайки при това действащите нормативни и законови изисквания.
Политиката по качество и безопасност е разгласена, поддържана и разбрана на всички нива в
организацията.
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